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Pravni naslednik Sklada
za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega
parka (TNP) je organizi-
ran kot delniška družba,
9.709 malih delničarjev
te družbe pa s svojo
lastnino trguje le, če jim
država to dovoli.

Družba za spodbujanje ra-
zvoja TNP je lani spet poslova-
la z manjšo izgubo, kije zlasti
posledica vlaganj vurejanje in
vzdrževanje infrastrukture.
Družba z okoli 4,8 milijona
evrov letnih prihodkov tu-
di v prihodnje ne pričakuje
sprememb rezultatov, saj
namerava še naprej urejati
pogoje za naložbe v turistične
objekte. »Učinki urejanja teh
zadev bodo vidni šele, ko bo
delo končano in bodo objek-
ti omogočali trženje,« nam je
povedal direktor Družbe za
spodbujanje razvoja TNP Ivan
Novak. Novakova ekipa je lani
končala prenovo Šport hotela

Pokljuka, uredila preskrbo s
pitno vodo za območji Gore-
ljek in Savica, uredili so kole-
sarske poti in tekaške proge,
označevali pohodniške poti
ter pripravljali dokumentacijo
za prenovo gostišča Jelka in
okrepčevalnice Savica.

Direktor dobi 1.750 evrov
bruto plače

V družbi so zaposleni trije,
skupaj z Novakom. Njihove
plače so oblikovane po meri-
lih, ki jih je z uredbo določilo
ministrstvo za gospodarstvo.
Novakova mesečnabruto pla-
ča znaša 1.750 evrovbruto.

Delničar ne dobi nič, če
se ga država ne usmili

KapitalDružbe za spodbu-
janje razvoja TNP je razdeljen
na 1.130.793 delnic,knjigovod-
ska vrednost celotne družbe je
4,2 milijona evrov. Večinska,
51-odstotnalastnicajedržava,
četrtina delnic je v lasti občin
z območja TNP. Preostalih 24
odstotkov pa je v lasti 9.709
malih delničarjev, ki so del-
nice dobili potem, ko so svo-

je privatizacijske certifikate
vložili v Sklad za spodbujanje
razvoja TNP, pravnega pred-
hodnika družbe TNP.

Za male delničarje velja
vrsta zakonskih omejitev pri
trgovanju z delnicami, drža-
va imapredkupno pravico pri
prodaji delnic, posameznik
ima lahko največ dva odstotka
delnic TNP, kar delničarjem
tako rekoč onemogočaproda-

jo delnic. »Delničarji so uje-
tniki zakona o lastninskem
preoblikovanju turističnih
podjetij na območju TNP iz
leta 1996. Mi poskušamo te
omejitve omiliti, vendar pado
zdaj nismo bili pravuspešni,«
dodaja Novak.

► Delničarji Družbe za spodbujanje razvoja TNP, ki jo vodi Ivan
Novak, bodo, kot kaže, še dolgo delničarji, tudi če jim ni do tega.


